الئحة ال�سيا�سات اخلا�صة بت�صنيف ون�شر وتبادل وحماية البيانات يف �إمارة دبي
__________
الف�صل الأول
التعريفات وامل�شتمالت ونطاق التطبيق والأهداف
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذه الالئحة ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :القانون رقم ( )26ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ن�شر وتبادل
القانون
البيانات يف �إمارة دبي.
 :مكتب مدينة دبي الذكية.
املكتب
 :م�ؤ�س�سة بيانات دبي.
امل�ؤ�س�سة
 :الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها ،التابعة
اجلهات احلكومية االحتادية
للحكومة االحتادية.
 :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س
اجلهات احلكومية املحلية
واملراكز وال�سلطات و�أي جهة حكومية �أخرى تابعة للحكومة،
مبا يف ذلك ال�سلطات امل�شرفة على مناطق التطوير اخلا�صة
واملناطق احلرة.
 :اجلهات احلكومية املحلية واجلهات احلكومية االحتادية التي
اجلهات احلكومية
لديها بيانات تخ�ص الإمارة.
� :أي جهة اعتبارية غري حكومية� ،سواء كانت هذه اجلهات
اجلهات اخلا�صة
ربحية �أو غري ربحية ،وت�شمل امل�ؤ�س�سات الفردية.
 :جمموعة منظمة �أو غري منظمة من املعطيات �أو الوقائع �أو
البيانات
املفاهيم �أو التعليمات �أو امل�شاهدات �أو القيا�سات ،تكون على
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بيانات دبي
الدليل

املن�صة الإلكرتونية
مزودو البيانات
ال�شخ�ص
البيانات املفتوحة
البيانات امل�شرتكة
البيانات اخل�صو�صية
البيانات احل�سا�سة

البيانات ال�سرية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�شكل �أرقام �أو حروف �أو رموز �أو �صور �أو غريها ،يتم جمعها
�أو �إنتاجها �أو معاجلتها ،عن طريق مزودي البيانات ،وت�شمل
املعلومات �أينما وردت يف هذه الالئحة.
 :البيانات اخلا�صة بالإمارة ،املتوفرة لدى مزودي البيانات.
 :الوثيقة املعتمدة من امل�ؤ�س�سة التي تت�ضمن جمموعة القواعد
وال�ضوابط والنماذج والآليات املنظمة لعملية ن�شر وتبادل
وحماية بيانات دبي ،التي يجب ا�ستخدامها كمرجعية من قبل
مزودي البيانات.
 :منظومة �إلكرتونية ،تت�ألف من �أجهزة وبرجميات و�شبكات
و�أنظمة تخزين وموقع لالت�صال والتوا�صل ،يتم بوا�سطتها
ن�شر وتبادل بيانات دبي.
 :اجلهات احلكومية ،والأ�شخا�ص الذين حتددهم امل�ؤ�س�سة.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو ال�شخ�ص االعتباري اخلا�ص ،وي�شمل
دومنا ح�صر الأفراد وامل�ؤ�س�سات الفردية وامل�ؤ�س�سات ذات
النفع العام وال�شركات واجلمعيات ،وما يف حكمها.
 :بيانات دبي التي يجوز ن�شرها دون قيود �أو باحلد الأدنى من
القيود التي حتددها امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 :بيانات دبي التي يتم تبادلها بني مزودي البيانات ،وفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 :البيانات امل�شرتكة التي قد يت�سبب الإف�صاح عنها للعموم �أو
لأي طرف ثالث ب�ضرر حمدود على امل�صلحة العامة �أو على
الأ�شخا�ص.
 :البيانات امل�شرتكة التي قد يت�سبب الإف�صاح عنها للعموم �أو
تبادلها من قبل اجلهات احلكومية على غري �أ�سا�س «احلاجة
�إلى املعرفة» ،ب�ضرر كبري على امل�صلحة العامة �أو على
الأ�شخا�ص.
 :البيانات امل�شرتكة التي يتم ت�صنيفها على �أنها �سرية ،والتي
قد يت�سبب الإف�صاح عنها للعموم �أو تبادلها من قبل اجلهات
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احلكومية على غري �أ�سا�س «احلاجة �إلى املعرفة» ب�ضرر كبري
جد ًا على امل�صلحة العامة �أو الأمن الوطني �أو على الأ�شخا�ص.
 :البيانات التي تتعلق بال�شخ�ص ،والتي ال ميكن �أن تكون متاحة
البيانات ال�شخ�صية
للعموم �إال بعد موافقته ،وت�شمل البيانات التي حتدد هويته.
البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة  :البيانات ال�شخ�صية التي تك�شف عن� ،أو تتعلق ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر بعائلة ال�شخ�ص �أو ب�أ�صله العرقي �أو الطائفي �أو
املجتمعي �أو انتماءاته �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو معتقداته الدينية
�أو الفل�سفية �أو �سجله اجلنائي �أو ع�ضويته يف النقابات �أو
حياته ال�صحية �أو حياته اخلا�صة.
 :البيانات املتعلقة ب�أي جهة خا�صة ،تكون متاحة للعموم
بيانات اجلهات اخلا�صة
وميكن ا�ستخدامها للتعريف با�سم تلك اجلهة والغر�ض منها،
وو�ضعها القانوين.
بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة  :البيانات املتعلقة ب�أي جهة خا�صة ،ترتبط ب�أعمالها التجارية،
التي ال يتوقع �أن تكون متاحة للعموم ،مبا يف ذلك البيانات
املتعلقة مب�س�ؤوليها �أو موظفيها� ،أو �إيراداتها �أو �أرباحها� ،أو
قوائم املتعاملني� ،أو الدراية الفنية �أو ب�أي من حقوق امللكية
الفكرية.
 :جمموعة ُمنظمة من البيانات ،ميكن جمعها وو�صفها و�شرحها
جمموعة البيانات
وحتديد م�صدرها.
� :إعداد قائمة بالبيانات لدى �أي جهة تتوفر لديها بيانات تخ�ص
جرد البيانات
الإمارة ،مبا يف ذلك �أي ًا من بيانات دبي التي يتم انتاجها من
قبل تلك اجلهة �أو تكون حتت �سيطرتها.
 :الإجراءات الواردة يف الدليل ،والتي ت�شمل معايري ت�صنيف
�إجراءات ت�صنيف البيانات
البيانات� ،شكل البيانات ،البيانات الو�صفية ،وجودة البيانات.
 :املعايري التي حتدد كيفية ت�صنيف البيانات �إلى بيانات
معايري ت�صنيف البيانات
مفتوحة �أو بيانات م�شرتكة ،وت�صنيف البيانات امل�شرتكة �إلى
بيانات خ�صو�صية �أو بيانات ح�سا�سة �أو بيانات �سرية.
 :عملية تغذية املن�صة الإلكرتونية بالبيانات ب�شكل مت�سل�سل
دفعات البيانات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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امل�ستخدم
الرخ�صة

الت�صريح
املُ�ص ّرح له
فريق البيانات
حقوق امللكية الفكرية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بدء ًا بالبيانات ذات الأولوية الأعلى فالأقل �أولوية.
 :ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية امل�ستفيد من البيانات املفتوحة
التي يجب عليه ا�ستخدامها وفق ًا للأحكام وال�شروط
املن�صو�ص عليها يف الرخ�صة.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة التي تخول امل�ستخدم الو�صول
�إلى البيانات املفتوحة املن�شورة على املن�صة االلكرتونية ،وفق ًا
لل�شروط والإجراءات املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن
وال�شروط املن�صو�ص عليها مبوجب هذه الوثيقة.
 :املوافقة ال�صادرة عن اجلهة احلكومية التي ي�صرح مبوجبها
لل�شخ�ص بالو�صول �إلى البيانات امل�شرتكة وفق ًا لل�شروط
والإجراءات املعتمدة لديها �أو لدى امل�ؤ�س�سة.
 :ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية التي ي�صرح لها من اجلهة
احلكومية �أو امل�ؤ�س�سة بالو�صول �إلى البيانات اخل�صو�صية �أو
البيانات احل�سا�سة �أو البيانات ال�سرية.
 :فريق العمل الذي يتم ت�شكيله لدى اجلهة احلكومية ،الذي
يت�ألف من :قائد للبيانات ،و�إداري وخبري و�أخ�صائي ومتعهد
للبيانات.
 :وت�شمل براءات االخرتاع ،واحلقوق يف االخرتاعات ،وحقوق
الن�شر والت�أليف واحلقوق املجاورة ،والعالمات التجارية
وعالمات اخلدمات ،والأ�سماء التجارية ،و�أ�سماء النطاقات،
وحقوق مظهر املنتجات ،وال�سمعة احل�سنة ،واحلق يف رفع
دعوى �ضد و�صف مزيف �أو مغ�شو�ش لب�ضائع �أو خدمات �أو
�ضد مناف�سة غري م�شروعة ،وحقوق الت�صاميم ،وحقوق
برامج احلا�سوب ،وحقوق ا�ستخدام وحماية �سرية املعلومات
اخل�صو�صية (مبا يف ذلك الدراية الفنية والأ�سرار التجارية)،
وجميع حقوق امللكية الفكرية الأخرى� ،سواء كانت جميع
احلقوق ال�سابق ذكرها م�سجلة �أو غري م�سجلة ،مبا يف ذلك
جميع الطلبات واحلقوق يف تقدمي طلب جتديد �أو متديد تلك
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ال�سجالت املرجعية
يوم العمل

احلقوق وحقوق املطالبة ب�أولوية تلك احلقوق وجميع �أ�شكال
احلماية املماثلة �أو ال�شبيهة املوجودة �أو التي �ستوجد يف
امل�ستقبل يف �أي جزء من العامل.
 :ال�سجالت الإلكرتونية �أو الورقية ،التي يتم حتديدها وتنظيمها
وت�صنيفها من قبل امل�ؤ�س�سة على نحو يجعل كل �سجل منها
يت�ضمن نوعية حمددة ومت�سقة من بيانات دبي.
� :أيام الدوام الر�سمي لدى اجلهة احلكومية ح�سب �ساعات
العمل املعتمدة لديها.

م�شتمالت الالئحة
املادة ()2
تت�ضمن هذه الالئحة ،ال�سيا�سات اخلا�صة بن�شر وتبادل البيانات ،وعلى النحو التايل:
� .1سيا�سة ت�صنيف البيانات.
� .2سيا�سة حماية البيانات و�سيا�سة حقوق امللكية الفكرية.
� .3سيا�سة ا�ستخدام و�إعادة ا�ستخدام بيانات دبي.
� .4سيا�سة املعايري الفنية.
نطاق التطبيق
املادة ()3
كل من:
�أ -تطبق �أحكام هذه الالئحة على ٍ
 .1اجلهات احلكومية االحتادية التي تتوفر لديها �أي بيانات تخ�ص الإمارة.
 .2اجلهات احلكومية املحلية.
 .3الأ�شخا�ص الذين ينتجون �أو ميتلكون �أو ين�شرون �أو يتبادلون بيانات تخ�ص الإمارة ممن
حتددهم امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص املوجودين يف مناطق التطوير اخلا�صة،
واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
ب -على اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،تطبيق هذه الالئحة وفق ًا للمراحل
الزمنية التي حتددها امل�ؤ�س�سة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الأهداف
املادة ()4
بالإ�ضافة �إلى الأهداف املن�صو�ص عليها يف القانون ،تهدف هذه الالئحة �إلى حتقيق ما يلي:
 .1دعم وتعزيز جهود الإمارة بتحقيق ر�ؤيتها يف التحول الذكي.
 .2تنظيم عملية ن�شر وتبادل وا�ستخدام و�إعادة ا�ستخدام البيانات املفتوحة وامل�شرتكة والت�صرف
بها.
 .3ت�سهيل عملية الو�صول للبيانات املفتوحة وامل�شرتكة.
 .4حتقيق التكامل بني اجلهات احلكومية ،وزيادة ترابطها وكفاءتها من حيث م�ستوى اجلودة،
و�سرعة الإجناز ،وتب�سيط الإجراءات على املتعاملني وتخفي�ض كلف الت�شغيل.
 .5حماية خ�صو�صية بيانات الأفراد ،و�سرية بيانات الأعمال ،وحقوق امللكية الفكرية اخلا�صة
بهم.
 .6احلد من ازدواجية البيانات لدى اجلهات احلكومية.
 .7دعم عملية اتخاذ القرار لدى اجلهات احلكومية لتمكينها من �إعداد �سيا�ساتها ،وتنفيذ
خططها ومبادراتها اال�سرتاتيجية بكفاءة وفعالية ،والقيام با�ست�شراف امل�ستقبل من خالل
تزويدها بالبيانات الدقيقة.
 .8تعزيز ال�شفافية و�إر�ساء قواعد احلوكمة الر�شيدة من خالل توزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات بني
امل�ؤ�س�سة واجلهات احلكومية.
 .9حتديد حقوق وواجبات الأ�شخا�ص عند التعامل مع البيانات ال�شخ�صية وبيانات اجلهات
اخلا�صة.
 .10و�ضع �آليات وا�ضحة ب�ش�أن التظلم �ضد قرارات امل�ؤ�س�سة �أو قرارات اجلهة احلكومية املتعلقة
بن�شر وتبادل البيانات.
الف�صل الثاين
الأحكام التمهيدية
جرد البيانات
املادة ()5
يجب على اجلهات احلكومية القيام بجرد البيانات وفق ًا لإجراءات اجلرد املن�صو�ص عليها يف
الدليل ،متهيد ًا لت�صنيفها ون�شرها وتبادلها وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أولوية ن�شر البيانات وتبادلها
املادة ()6
�أ -يجب على اجلهات احلكومية الت�أكد من ن�شر وتبادل البيانات ذات الأولوية ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ما يلي:
 .1ال�سجالت املرجعية الرئي�سة �أو الفرعية التي تعدها اجلهة احلكومية بناء على طلب
امل�ؤ�س�سة.
 .2البيانات التي يتم ن�شرها وتبادلها لأغرا�ض اخلدمات الإلكرتونية �أو الذكية.
 .3البيانات التي يتم حتديدها من قبل امل�ؤ�س�سة كبيانات ذات �أولوية عالية للحاجة لها،
لتنفيذ مبادرات حكومية ا�سرتاتيجية �أو التمكن من التحول الذكي �أو متابعة م�ؤ�شرات
الأداء.
 .4البيانات التي يتم طلبها من �أكرث من جهة حكومية يف الإمارة.
ب -يجب على اجلهات احلكومية االلتزام بتطبيق هذه الالئحة ،وفق ًا ملراحل زمنية مبنية على
�أ�سا�س الأولويات ،ويجب �أن يتم هذا التطبيق من خالل ما يلي:
 .1و�ضع خطة عمل على م�ستوى اجلهة احلكومية وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف
الدليل ،بحيث يتم حتديد خطوات ن�شر وتبادل بياناتها ب�شكل تدريجي من خالل �سل�سلة
من دفعات البيانات ،وفق ًا للجدول الزمني الذي حتدده امل�ؤ�س�سة.
�	.2إعداد قائمة �أولية بجرد البيانات ،تت�ضمن كافة جمموعات البيانات ذات الأولوية،
ومن ثم تو�سيعها من خالل التغذية الراجعة من امل�ستخدمني وذلك ب�إ�ضافة جمموعات
البيانات التي تديرها اجلهة احلكومية.
 .3التن�سيق مع امل�ؤ�س�سة العتماد البيانات ذات الأولوية من خالل و�ضعها �ضمن �سل�سلة
دفعات البيانات الأولية.
ج -على امل�ؤ�س�سة دعم اجلهات احلكومية من خالل ما يلي:
 .1حتديد اجلدول الزمني لتحميل دفعات البيانات على املن�صة الإلكرتونية.
 .2توفري �إر�شادات تف�صيلية للجهات احلكومية ب�ش�أن ا�ستيفاء متطلبات ومعايري جرد
وحتديد �أولويات البيانات وفق ًا للدليل.
 .3مراجعة قائمة جرد البيانات الأولية املعدة من اجلهات احلكومية ،للت�أكد من احتوائها
على البيانات ذات الأولوية.
 .4اعتماد البيانات ذات الأولوية للن�شر والتبادل لتحميلها �ضمن دفعات البيانات.
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 .5متابعة تطبيق خطة العمل املعتمدة لدى اجلهة احلكومية واملتعلقة بن�شر البيانات وتبادلها.
ت�صنيف البيانات قبل ن�شرها �أو تبادلها
املادة ()7
يجب على اجلهات احلكومية ت�صنيف بيانات دبي املتوفرة لديها �سواء التي تنتجها �أو التي تكون
حتت �سيطرتها وفق ًا لهذه الالئحة و�إجراءات ت�صنيف البيانات املن�صو�ص عليها يف الدليل ،وذلك
قبل ن�شرها �أو تبادلها كبيانات مفتوحة �أو بيانات م�شرتكة.
ن�شر البيانات املفتوحة وتبادل البيانات امل�شرتكة
املادة ()8
�أ -يجب على اجلهات احلكومية التي تتوفر لديها جمموعة من البيانات املفتوحة �أو جمموعة من
البيانات امل�شرتكة ن�شر هذه البيانات �أو تبادلها على املن�صة االلكرتونية وفق ًا للقانون وهذه
الالئحة والدليل ول�شروط الرخ�صة و�شروط الت�صاريح ،ليتمكن امل�ستخدم �أو �أي �شخ�ص
م�صرح له باحل�صول عليها.
ب -يجوز للم�ؤ�س�سة بناء على طلب اجلهة احلكومية �إعفائها من ن�شر بياناتها املفتوحة �أو تبادل
البيانات امل�شرتكة على املن�صة الإلكرتونية� ،إذا كان هناك مربر يق�ضي بذلك.
جُ -يحظر على اجلهات احلكومية ن�شر �أو تبادل �أو م�شاركة البيانات ال�سرية على املن�صة
االلكرتونية.

�أ-
ب-
ج-
د-

ا�ستخدام املن�صة الإلكرتونية
املادة ()9
على اجلهات احلكومية االلتزام بن�شر البيانات املفتوحة وتبادل البيانات امل�شرتكة على
تن�ص هذه الالئحة على خالف ذلك.
املن�صة االلكرتونية ،ما مل ّ
يجب على امل�ؤ�س�سة �ضمان �إتاحة البيانات املفتوحة للعموم من خالل املن�صة الإلكرتونية.
يجب على اجلهات احلكومية الإ�شارة عرب مواقعها الإلكرتونية عن البيانات املفتوحة املتوفرة
على املن�صة الإلكرتونية ،وتوجيه امل�ستخدم لها عرب رابط �إلكرتوين.
على اجلهات احلكومية التن�سيق مع امل�ؤ�س�سة يف كل ما يتعلق بتحميل دفعات البيانات على
املن�صة الإلكرتونية وحتديثها.
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هـ -ت�ضمن امل�ؤ�س�سة للجهات احلكومية ،اقت�صار ا�ستخدام البيانات امل�شرتكة املتوفرة على
املن�صة الإلكرتونية على املُ�صرح له بالو�صول �إلى تلك البيانات.
فريق البيانات
املادة ()10
على اجلهات احلكومية املحلية ت�شكيل فريق للبيانات ،ويراعى �أن يتم ت�شكيل هذا الفريق وفق ًا
للمعايري والقواعد املب ّينة يف الدليل.
الف�صل الثالث
الأدوار وامل�س�ؤوليات وااللتزامات
دور اجلهات احلكومية املحلية �أو االحتادية
املادة ()11
بالإ�ضافة �إلى االلتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )11من القانون ،على اجلهات احلكومية
االلتزام مبا يلي:
 .1جرد بياناتها وحتديد �أولوية ن�شرها وتبادلها وفق ًا للمادتني ( )5و( )6من هذه الالئحة.
 .2ت�صنيف بيانات دبي التي تنتجها �أو تكون حتت �سيطرتها كبيانات مفتوحة �أو م�شرتكة وفق ًا
لإجراءات ت�صنيف البيانات املن�صو�ص عليها يف الف�صل الرابع من هذه الالئحة.
 .3ن�شر بياناتها املفتوحة وفق ًا للرخ�صة عرب املن�صة الإلكرتونية.
 .4تبادل بياناتها امل�شرتكة وفق ًا لت�صاريح الو�صول اخلا�صة بها.
 .5ا�ستخدام املن�صة االلكرتونية لن�شر وتبادل البيانات.
 .6ت�شكيل فريق البيانات وفق ًا لقواعد احلوكمة املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
 .7حماية بيانات دبي وحقوق امللكية الفكرية اخلا�صة بها وااللتزام ب�أمن املعلومات وفق ًا لهذه
الالئحة.
 .8التعاون مع امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن حتديد التكاليف الإ�ضافية للبيانات املفتوحة وتطوير خدمات ذات
قيمة م�ضافة وفق ًا لهذه الالئحة.
 .9التعاون والتن�سيق مع االجهزة واملراكز الرقابية املعنية يف الدولة ب�ش�أن بيانات دبي وفق ًا لهذه
الالئحة.
 .10رفع تقارير �إلى امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن مدى التزامها بتطبيق هذه الالئحة والدليل.
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 .11االلتزام ب�إجراءات ال�شكاوى املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
دور امل�ؤ�س�سة
املادة ()12
بالإ�ضافة �إلى االخت�صا�صات املنوطة بها مبوجب القانون ،على امل�ؤ�س�سة القيام باملهام وال�صالحيات
التالية:
 .1الإ�شراف على تطبيق الدليل وهذه الالئحة.
�	.2إتاحة الو�صول �إلى البيانات املفتوحة املن�شورة على املن�صة الإلكرتونية.
� .3ضمان اقت�صار ا�ستخدام املن�صة الإلكرتونية على املُ�صرح لهم بالو�صول �إلى تلك البيانات
وفق ًا لت�صاريح الو�صول اخلا�صة بذلك.
 .4تطوير خدمات البيانات ذات القيمة امل�ضافة وبيعها للم�ستخدمني بالتعاون مع اجلهة
احلكومية.
 .5دعم اجلهة احلكومية يف جرد بياناتها وحتديد �أولوية ن�شرها وتبادلها.
 .6توفري �إر�شادات تف�صيلية للجهات احلكومية ب�ش�أن حتقيق متطلبات هذه الالئحة من خالل
الدليل ون�شرها على موقعها االلكرتوين.
�	.7إعفاء اجلهة احلكومية من تطبيق بع�ض جوانب هذه الالئحة.
 .8حل �أي نزاع قد ين�ش�أ نتيجة رف�ض قيام �أي جهة حكومية مب�شاركة بياناتها مع جهة حكومية
�أخرى.
 .9اتخاذ التدابري الالزمة ب�ش�أن عدم امتثال اجلهات احلكومية �أو الأ�شخا�ص للقانون ولهذه
الالئحة ولل�سيا�سات والنظم املعتمدة لديها.
 .10االلتزام بتطبيق �إجراءات التحقيق والتظلم ب�ش�أن بيانات دبي.
التزامات امل�ستخدمني وامل�صرح لهم
املادة ()13
على امل�ستخدمني وامل�صرح لهم االلتزام مبا يلي:
 .1ا�ستخدام البيانات املفتوحة وفق ًا ل�شروط الرخ�صة.
 .2ا�ستخدام البيانات امل�شرتكة وتبادلها وفق ًا لت�صاريح الو�صول اخلا�صة بها واال�ستخدامات
امل�صرح بها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .3التقيد مببادئ �سيا�سة حماية البيانات وحقوق امللكية الفكرية عند ا�ستخدام البيانات
املفتوحة والبيانات امل�شرتكة.
الف�صل الرابع
�سيا�سة ت�صنيف البيانات
�إجراءات ت�صنيف البيانات
املادة ()14
يجب على اجلهات احلكومية االلتزام بت�صنيف البيانات لديها وفق ًا لأحكام هذه الالئحة والدليل.
ت�صنيف البيانات املفتوحة
املادة ()15
�أُ -ت�ص ّنف اجلهة احلكومية ،جمموعات البيانات على �أنها بيانات مفتوحة يف حال كان ن�شرها
يحقق امل�صلحة العامة ،على �أن يراعى يف هذا اخل�صو�ص ما يلي:
�	.1أال يتعار�ض ن�شرها مع الت�شريعات �أو ال�سيا�سات ال�سارية يف الإمارة.
�	.2أال ت�شكل �أي خطر على �سالمة اال�شخا�ص واملجتمع.
�	.3أال تك�شف عن� ،أو ت�سيء ا�ستعمال �أي بيانات �شخ�صية �أو بيانات جهات خا�صة �أو بيانات
جهات خا�صة ح�سا�سة.
�	.4أال تنتهك �أي ًا من حقوق امللكية الفكرية.
�	.5أال ُت�ؤثر �سلب ًا على حفظ الأمن و�إقامة العدل.
ب -تعترب بيانات م�شرتكة جميع بيانات دبي التي مل ُت�صنف على �أنها بيانات مفتوحة.
ت�صنيف البيانات امل�شرتكة
املادة ()16
�أُ -ت�صنف البيانات امل�شرتكة �إلى الفئات الفرعية التالية:
 .1بيانات خ�صو�صية.
 .2بيانات ح�سا�سة.
 .3بيانات �سرية.
ب -لغايات ت�صنيف البيانات امل�شرتكة �إلى الفئات الفرعية املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املادة ،ف�إنه يجب على اجلهات احلكومية مراعاة �أحكام هذه الالئحة.
معايري البيانات اخل�صو�صية
املادة ()17
ُتعترب البيانات امل�شرتكة �أنها بيانات خ�صو�صية ،يف حال كان من �ش�أن الإف�صاح عنها للعموم �أو لأي
طرف ثالث �إحلاق �ضرر حمدود بامل�صلحة العامة �أو الأ�شخا�ص ،ومن �صور ذلك:
 .1الإف�صاح عن البيانات ال�شخ�صية (با�ستثناء البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة) لغر�ض مغاير
للغر�ض الذي �أعدت لأجله.
 .2الت�أثري �سلب ًا على اجلهة احلكومية االحتادية �أو املحلية عند قيامها ب�أداء مهامها.
�	.3إحلاق �ضرر حمدود بالأ�صول اململوكة لأي �شخ�ص �أو الت�سبب يف خ�سارة مالية حمدودة له.
�	.4إحداث ت�أثري �سلبي حمدود على �سمعة �أي �شخ�ص �أو جهة خا�صة.
 .5الإ�ضرار باجلهات اخلا�صة من خالل تقليل قدرتها التناف�سية.
 .6الإ�ضرار بال�سالمة العامة والعدالة.
معايري البيانات احل�سا�سة
املادة ()18
ُتعترب البيانات امل�شرتكة �أنها بيانات ح�سا�سة ،يف حال كان من �ش�أن الإف�صاح عنها للعموم �إحلاق
�ضرر كبري بامل�صلحة العامة �أو الأ�شخا�ص ،ومن �صور ذلك:
 .1الإف�صاح عن البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة كاحلالة الطبية لأي �شخ�ص �أو الإف�صاح عن
بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة لغر�ض مغاير للغر�ض الذي �أعدت لأجله.
 .2تهديد حياة �أي �شخ�ص �أو حريته �أو �سالمته تهديد ًا مبا�شر ًا.
 .3انتهاك �أي ًا من حقوق امللكية الفكرية دون احل�صول على ت�صريح من �صاحب احلق.
�	.4إحلاق �ضرر ج�سيم بالأ�صول اململوكة للجهة احلكومية �أو ب�أي �شخ�ص �أو الت�سبب يف خ�سارة
مالية ج�سيمة له.
�	.5إحداث ت�أثري �سلبي على �سمعة �أي �شخ�ص �أو جهة حكومية.
�	.6إحلاق �ضرر ج�سيم ب�شخ�ص �أو بجهة خا�صة قد ي�ؤدي �إلى ت�أثره من ناحية معرفية �أو فكرية
�أو تكبده خل�سائر مالية.
�	.7إحلاق �ضرر ج�سيم بقدرة اجلهة احلكومية االحتادية �أو اجلهة احلكومية املحلية على �أداء
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مهامها.
 .8الت�سبب ب�ضرر ج�سيم بالفعالية الت�شغيلية لأي عمليات �أمنية ذات قيمة عالية.
�	.9إحلاق �ضرر ج�سيم بالعالقات الدبلوما�سية مع �أي دولة �أو منظمة دولية.
�	.10إحلاق �ضرر ج�سيم ب�سالمة �أو �أمن �أو ازدهار الدولة �أو �أي من الإمارات يف الدولة �أو �أي دولة
من خالل الإ�ضرار مب�صاحلها التجارية �أو االقت�صادية �أو املالية.
�	.11إحلاق �ضرر ج�سيم ب�أمن البنية التحتية الوطنية احليوية.
�	.12إحداث �ضرر ج�سيم للفعالية الت�شغيلية لأي من جهاز ال�شرطة �أو القوات امل�سلحة الع�سكرية
للدولة بحيث تواجه يف معر�ض �أدائها ملهامها �أي ًا مما يلي:
�أ -عدم �إمكانية ا�ستعمال قدرتها احلالية �أو امل�ستقبلية.
ب -خ�سارة بالأرواح.
ت�	-إحلاق �ضرر باملن�ش�آت مما يجعلها غري �صاحلة لال�ستخدام.
ث�	-إحداث ت�أثري �سلبي على �إقامة العدل مبا يف ذلك القدرة على التحقيق يف اجلرائم �أو
مالحقة مرتكبي اجلرائم ق�ضائي ًا.
معايري البيانات ال�سرية
املادة ()19
تعترب البيانات امل�شرتكة �أنها بيانات �سرية ،يف حال كان من �ش�أن الإف�صاح عنها للعموم �أو تبادلها
�ضمن احلكومة على غري �أ�سا�س «احلاجة �إلى املعرفة» �إجراء غري قانوين وقد يت�سبب ب�إحلاق �ضرر
كبري جد ًا بامل�صلحة العامة �أو الأمن الوطني �أو بالأ�شخا�ص ،ومن �صور ذلك:
 .1الإف�صاح عن البيانات ال�شخ�صية �أو البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة �أو بيانات جهات خا�صة
�أو بيانات جهات خا�صة ح�سا�سة للأ�شخا�ص �ضمن القوائم املحددة لهذا الغر�ض.
 .2انتهاك �أي من حقوق امللكية الفكرية التي تعود للأ�شخا�ص �ضمن القوائم املحددة لهذا
الغر�ض ،حتى �إذا كان ا�ستخدام حقوق امللكية الفكرية مت على �أ�سا�س قانوين وعادل.
�	.3إحلاق خ�سائر فادحة بالأرواح.
�	.4إحداث ت�أثري �سلبي كبري �أو ملحوظ على امل�صلحة العامة �أو الأمن الوطني للإمارة �أو لأي من
�إمارات الدولة.
 .5تهديد اال�ستقرار الداخلي يف الإمارة �أو �أي من �إمارات الدولة.
�	.6إحداث �إرباك وتوتر يف العالقات الدولية.
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�	.7إحلاق �ضرر فادح بفعالية �أو �أمن الدولة �أو القوات املتحالفة معها ي�ؤدي �إلى عدم قدرتها على
�أداء مهامها الع�سكرية.
�	.8إحلاق �ضرر فادح بالعالقات مع الدول ال�صديقة �أو املنظمات الدولية املعرتف بها.
�	.9إحلاق �ضرر فادح لعمليات �أمنية �أو ا�ستخباراتية ذات �أهمية.
�	.10إحلاق �ضرر على املدى الطويل باقت�صاد الإمارة �أو �أي من �إمارات الدولة.
�	.11إحلاق �ضرر فادح بقدرة �إحدى اجلهات احلكومية املحلية على �أداء مهامها �أو �إحلاق ال�ضرر
ب�أ�صولها� ،أو ت�أثري �سلبي على �سمعتها وفقدان الثقة العامة فيها.
�	.12إحلاق �ضرر فادح باجلهات اخلا�صة التي لها �أدوار حيوية ،وا�سرتاتيجية يف االقت�صاد
الوطني ،ي�ؤدي �إلى تكبدها خل�سائر مالية فادحة �أو �إفال�سها �أو فقدانها لدورها الريادي.
 .13ت�شكيل تهديد فادح ل�سالمة وحياة بع�ض الأفراد العاملني يف �أجهزة ال�شرطة �أو الأمن �أو
الأجهزة الع�سكرية �أو على ال�شهود يف الق�ضايا اخلطرية.
 .14الت�أثري �سلب ًا على احلفاظ على الأمن و�إقامة العدل� ،أو الت�سبب بعرقلة التحقيقات يف اجلرائم
اخلطرية �أو مالحقة مرتكبيها ق�ضائي ًا.

�أ-
ب-
ج-

د-

ت�صريح الو�صول �إلى البيانات امل�شرتكة
املادة ()20
يحظر على �أي �شخ�ص احل�صول على البيانات امل�شرتكة �إال بعد ح�صوله على الت�صريح.
على اجلهة احلكومية حتديد اجلهات احلكومية واجلهات اخلا�صة امل�صرح لها بالو�صول �إلى
بياناتها امل�شرتكة ،على �أن يراعى يف هذا التحديد �أحكام هذه الالئحة.
يتم �إ�صدار الت�صريح من غري اجلهات املحددة يف الفقرة (ب) من هذه املادة وفق ًا
للإجراءات التالية:
 .1يتم تقدمي طلب احل�صول على الت�صريح �إلى اجلهة احلكومية امل�س�ؤولة عن جمموعة
البيانات امل�شرتكة من خالل املن�صة االلكرتونية مت�ضمن ًا �أ�سباب ومربرات الطلب.
 .2على اجلهة احلكومية �إ�صدار موافقتها �أو رف�ضها على الطلب خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوم عمل من تاريخ تقدميه ،على �أن يكون قرارها ال�صادر برف�ض الطلب م�سبب ًا.
 .3على امل�ؤ�س�سة اتخاذ االجراءات الالزمة ملنح الت�صريح ،يف حال عدم رد اجلهة احلكومية
م�ستلمة الطلب ،خالل املهلة املُ�شار �إليها يف البند ( )2من الفقرة (ج) من هذه املادة.
على امل�ؤ�س�سة الت�أكد من التزام اجلهة احلكومية بهذه الالئحة والدليل ،عند تبادل البيانات
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امل�شرتكة.
هـ -على امل�ؤ�س�سة حل �أي نزاع قد ين�ش�أ عن قرار اجلهة احلكومية املتمثل برف�ضها م�شاركة
بياناتها مع جهة �أخرى ،ويكون قرار امل�ؤ�س�سة نهائي ًا وملزم ًا بهذا اخل�صو�ص.
و -يجب على املُ�صرح له وحتت طائلة امل�س�ؤولية التقيد مب�ضمون الت�صريح والت�شريعات ال�سارية
يف الإمارة.
الف�صل اخلام�س
�سيا�سة حماية البيانات و�سيا�سة حقوق امللكية الفكرية
حماية البيانات
املادة ()21
�أ -يحظر على اجلهات والأ�شخا�ص اخلا�ضعني لأحكام هذه الالئحة ،الإف�صاح عن البيانات
ال�شخ�صية وبيانات اجلهات اخلا�صة وبيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة وت�صنيفها ون�شرها
كبيانات مفتوحة.
ب -على فريق البيانات �أثناء تطبيقه لإجراءات ت�صنيف البيانات ،حتديد البيانات ال�شخ�صية
وبيانات اجلهات اخلا�صة وبيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة التي ال يجوز �إدراجها يف
جمموعة البيانات املفتوحة ،ويف جميع الأحوال ال يجوز ت�صنيف �أي من بيانات دبي كبيانات
مفتوحة �إال بعد �إزالة كافة البيانات التي يتقرر حظر �إدراجها يف الت�صنيف.
حماية حقوق امللكية الفكرية
املادة ()22
ال يجوز ن�شر بيانات دبي التي يوجد للغري حق ملكية فكرية عليها ،كبيانات مفتوحة �أو تبادلها مع
الآخرين على �أنها بيانات م�شرتكة� ،إال بعد احل�صول على موافقة من ميلك تلك البيانات.
احل�صول على املوافقات
املادة ()23
على اجلهات احلكومية االلتزام مبا يلي:
 .1طلب موافقة الأفراد واجلهات اخلا�صة ب�ش�أن ا�ستخدام بياناتهم ال�شخ�صية �أو بيانات
اجلهات اخلا�صة �أو بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة بهدف تخزينها ومعاجلتها وتبادلها
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مع اجلهات احلكومية الأخرى يف الإمارة ،وذلك حتى يت�سنى للجهة احلكومية تقدمي خدماتها
للمتعاملني معها دون احلاجة �إلى طلب هذه البيانات مرة �أخرى.
 .2طلب موافقة من له حق امللكية الفكرية على ا�ستخدام البيانات املحمية �أو �إعادة ن�سخها �إذا
كان ذلك الزم ًا لتقدمي خدماتها للمتعاملني معها ،وذلك يف حال كان منح املوافقة مقبو ًال به
لكل من �أ�صحاب هذه احلقوق واجلهة احلكومية.
من الناحية التجارية ٍ
 .3ال�سماح للأفراد واجلهات اخلا�صة بتعديل بياناتهم �أو �إلغاء موافقتهم على تبادلها بني
اجلهات احلكومية.
 .4التقيد باملبادئ التالية عند التعامل مع البيانات ال�شخ�صية �أو بيانات اجلهات اخلا�صة �أو
بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة ،وت�صريحات الو�صول �إليها:
�أ -ال�شفافية :وذلك من خالل �إعالم الأفراد واجلهات اخلا�صة بهوية اجلهة احلكومية
التي �ستقوم بجمع بياناتهم ال�شخ�صية واخلا�صة.
ب -حتديد الهدف :وذلك من خالل ا�ستخدام البيانات لأهداف حمددة ومن�صو�ص عليها
�صراحة عند جمعها.
ت -التنا�سب :وذلك من خالل �أن يكون طلب البيانات املراد جمعها باحلد الذي يتنا�سب مع
الهدف من جمع البيانات.
نظام �أمن املعلومات
املادة ()24
على اجلهات احلكومية املحلية االلتزام بنظام �أمن املعلومات ال�صادر عن مركز دبي للأمن
االلكرتوين عند تطبيق هذه الالئحة والنظم واملعايري ال�صادرة مبوجب القانون حلفظ �أمن
املعلومات.
الف�صل ال�ساد�س
�سيا�سة ا�ستخدام و�إعادة ا�ستخدام بيانات دبي
رخ�صة البيانات املفتوحة
املادة ()25
يجب على م�ستخدمي البيانات واجلهات اخلا�صة ،االلتزام بالأحكام وال�شروط الواردة يف الرخ�صة
وذلك عند الو�صول �إلى البيانات املفتوحة عرب املن�صة االلكرتونية.
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تبادل البيانات امل�شرتكة
املادة ()26
يجب على اجلهات احلكومية عند تبادل البيانات امل�شرتكة مراعاة ما يلي:
�	.1أن تقوم بتعديل بياناتها امل�شرتكة و�إعادة ت�صنيفها كبيانات مفتوحة يف حال �إتاحتها للعموم،
وفق ًا لأحكام هذه الالئحة والدليل.
�	.2أن يتم تبادلها وفق ًا للت�صريح.
�	.3أن يتم �إتاحة البيانات اخل�صو�صية ،عرب املن�صة الإلكرتونية للجهات احلكومية املحلية يف
جميع الأوقات ،ولأي �شخ�ص م�صرح له بذلك.
�	.4أن يتم تبادل البيانات احل�سا�سة منها مع امل�صرح لهم على �أ�سا�س احلاجة الفعلية للبيانات
فقط.
�	.5أن يتم تبادل البيانات احل�سا�سة عرب و�سائل غري املن�صة الإلكرتونية �شريطة �أخذ موافقة
امل�ؤ�س�سة امل�سبقة على ذلك.
الت�صرف يف البيانات
املادة ()27
�أ -تعترب بيانات دبي من الأ�صول اململوكة للحكومة ،ويجوز الت�صرف بها وفق ًا ملا يلي:
 .1يجوز بيع البيانات املفتوحة وفق ًا لل�شروط التالية:
�أ�	-أن يكون بيعها ب�شكل ا�ستثنائي.
ب�	-إذا كان جمعها �أو معاجلتها �أو �إتاحتها يحمل اجلهة احلكومية �أو امل�ؤ�س�سة تكاليف
مالية �إ�ضافية.
ج�	-أن يقت�صر بيع هذه البيانات على املن�صة االلكرتونية.
د�	-أن يتم حتديد ثمن بيعها من خالل امل�ؤ�س�سة وبالتن�سيق مع اجلهة احلكومية.
هـ�	-أن تكون �آلية حت�صيل الأثمان وحتديد قيمها متنا�سب ًا والتكاليف الإ�ضافية التي مت
تكبدها.
 .2يجوز للم�ؤ�س�سة بيع خدمات البيانات ذات القيمة امل�ضافة ،وفق ًا لل�شروط التالية:
�أ�	-أن يكون البيع بهدف حتقيق امل�صلحة العامة و�أهداف التحول الذكي.
ب�	-أن يقت�صر توفري هذه البيانات على املن�صة االلكرتونية.
ج�	-أن يتم ت�شجيع �إعادة ا�ستخدام البيانات املفتوحة التي ت�ستند عليها هذه اخلدمات
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على �أ�سا�س تناف�سي من قبل اجلهات اخلا�صة.
د�	-أن يتم �إتاحة هذه البيانات جلميع امل�ستخدمني على �أ�سا�س عادل ومعقول وبدون
متييز ،وال يجوز للم�ؤ�س�سة �إطالق خدمات البيانات ذات القيمة امل�ضافة حتى يتم
ن�شر البيانات املفتوحة التي ت�ستند �إليها على املن�صة الإلكرتونية.
هـ�	-أن يتم حتديد ثمن بيعها على نحو يمُ ّكن من ا�سرتداد التكاليف الكلية الناجمة عن
توفريها ،قدر امل�ستطاع ومبا يتنا�سب و�سعر ال�سوق.
ب -يجوز للجهة احلكومية طلب االعفاء من تطبيق ال�شروط املُ�شار �إليها يف البند ( )1من الفقرة
(�أ) من هذه املادة ،على �أن يت�ضمن هذا الطلب الأ�سباب واملربرات اخلا�صة بالإعفاء ،ويف
جميع الأحوال تلتزم اجلهة احلكومية املحلية بتطبيق االجراءات املُ�شار �إليها يف هذه الفقرة
�إلى حني البت يف طلب الإعفاء.
ج -تلتزم اجلهات احلكومية التي لديها �أي تعاقدات �أو التزامات لتزويد البيانات �أو بيعها �أو
م�شاركتها مع �أي طرف �آخر خالف ًا ملا ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة مبا يلي:
� .1إنهاء التعاقد �أو االلتزام يف �أقرب وقت ممكن ،ما مل يرتتب على ذلك الإنهاء �أي �أعباء
مالية.
 .2عدم جتديد التعاقد عند انتهائه.
 .3عدم الدخول يف �أي تعاقدات جديدة قبل احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة.
الف�صل ال�سابع
�سيا�سة املعايري الفنية
املادة ()28
�أ -على امل�ؤ�س�سة ن�شر الدليل املت�ضمن �أطر احلوكمة و�إجراءات العمل اخلا�صة بن�شر وتبادل
البيانات ،مبا فيها املعايري الفنية اخلا�صة بالبيانات ،وذلك على موقعها االلكرتوين.
ب -على امل�ؤ�س�سة تو�ضيح العنا�صر الإلزامية �أو املو�صى بها �ضمن الدليل وعلى وجه اخل�صو�ص
املتعلقة باملعايري الفنية.
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الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
امل�صلحة العامة
املادة ()29
على امل�ؤ�س�سة واجلهات والأ�شخا�ص اخلا�ضعني لأحكام هذه الالئحة ،مراعاة مقت�ضيات امل�صلحة
العامة والأمن العام ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 .1تعزيز مفهوم امل�ساءلة وال�شفافية.
 .2حماية ال�صحة وال�سالمة العامة.
 .3حماية امل�ستهلك.
 .4ت�شجيع القطاعات االقت�صادية.
 .5الت�شجيع على تقدمي خدمات حكومية �أف�ضل.
 .6حماية الأمن العام.
 .7تعزيز العالقات الدولية ،مبا يف ذلك العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية املهمة مع احلكومات
الأجنبية واملنظمات الدولية.
 .8ا�ستقرار القوانني وح�سن تطبيقها ومبادئ احلوكمة.
 .9ت�شجيع وحماية القطاعات االقت�صادية �أو العلمية �أو التكنولوجية احليوية لتحقيق اال�ستقرار
وال�سالمة والرفاهية.
 .10احلفاظ على الرتاث والثقافة.
 .11منع اجلرمية واحلفاظ على �سالمة الأفراد.
 .12املحافظة على خدمات البنية التحتية واخلدمات اال�سرتاتيجية واحليوية للدولة.
التعاون والتن�سيق مع االجهزة الأمنية
املادة ()30
على اجلهات احلكومية تقدمي العون وامل�ساعدة للأجهزة الأمنية املعن ّية يف �أداء عملها وواجباتها،
مبا يف ذلك تزويدها بالبيانات التي تطلبها مبا يحقق امل�صلحة العامة والوطنية والأمن العام.
التقارير
املادة ()31
على اجلهات احلكومية املحلية رفع التقارير الدورية الالزمة عن �أداء عملها �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا
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ملعايري الأداء املعتمدة من امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن ،على �أن يتم تو�ضيح �آلية رفع التقارير ودوريتها
وم�شتمالتها �ضمن الدليل.

�أ-
ب-

ج-
د-
هـ-
و-

�إجراءات ال�شكوى
املادة ()32
يجوز لأي �شخ�ص تقدمي �شكوى فيما يتعلق بتطبيق هذه الالئحة �أو الدليل.
يجب �أن تكون ال�شكوى مبنية على �أي من الأ�سباب التالية:
 .1خمالفة �أحكام القانون �أو هذه الالئحة �أو �أي من ال�سيا�سات ال�صادرة مبوجبهما.
 .2عدم التزام امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة احلكومية املحلية بالقواعد املتعلقة بالت�صرف يف البيانات
�أو ت�صنيفها.
 .3احتواء جمموعة البيانات املفتوحة على البيانات ال�شخ�صية �أو بيانات اجلهات اخلا�صة
�أو بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة �أو انتهاكها لأي من حقوق امللكية الفكرية.
 .4خمالفة امل�ستخدم �أو امل�صرح له للرخ�صة �أو للت�صريح.
تنظم �إجراءات ا�ستقبال ال�شكاوى والنظر فيها وفق ًا لدليل نظام �شكاوى املتعاملني املوحد
حلكومة دبي.
يف حال عدم ر�ضا مقدم ال�شكوى بقرار اجلهة احلكومية املحلية ،يجوز له �أن يتق ّدم ل�شكوى
�إلى امل�ؤ�س�سة ،كما يجوز للم�ؤ�س�سة من تلقاء نف�سها التحقيق يف �أي جانب من جوانب عدم
امتثال �أي جهة �أو �شخ�ص ب�أحكام هذه الالئحة والدليل.
يجب على كافة اجلهات احلكومية املحلية تزويد امل�ؤ�س�سة ب�أي معلومات تتعلق بالتحقيقات
التي جتريها خالل املهلة التي حتددها امل�ؤ�س�سة.
بالبت يف ال�شكاوى املقدمة �إليها خالل (� )60ستني يوم عمل من تاريخ
تقوم امل�ؤ�س�سة ّ
ا�ستالمها لل�شكوى ،كما تقوم باتخاذ التدابري الالزمة ب�ش�أن �أي م�س�ألة تتعلق مبخالفة
الالئحة �أو الدليل ،ويف جميع الأحوال تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إخطار مقدم ال�شكوى واملكتب بالنتائج
التي تو�صلت �إليها يف هذا ال�ش�أن.

الإجراءات والتدابري
املادة ()33
�أ -يتعني على امل�ؤ�س�سة اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة� ،إذا تبني لها خمالفة �أي �شخ�ص لأي
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حكم من �أحكام القانون� ،أو هذه الالئحة �أو الرخ�صة �أو الت�صريح.
ب -تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إخطار ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية باملخالفة والتدابري الواجب اتخاذها
ملعاجلتها خالل املهلة التي حتددها.
ج -يف حال عدم التزام ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية باملخالفة املُ�شار �إليها �أعاله ،تتخذ امل�ؤ�س�سة
التدابري التالية:
 .1توجيه ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية املحلية بت�صحيح املخالفة �أو التوقف ب�شكل نهائي
عن املخالفة.
 .2توجيه �إنذار للم�ستخدم بالو�صول �إلى البيانات.
�	.3إلغاء الت�صريح املمنوح له.
 .4رفع تقرير �إلى املجل�س التنفيذي للإمارة مبخالفات اجلهات احلكومية.
التظلمات
املادة ()34
�أ -يجوز لكل ذي م�صلحة ،التظلم �إلى املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة من القرارات �أو الإجراءات �أو
التدابري املتخذة بحقه مبوجب هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة مبوجبها ،خالل ()15
خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدابري املتظلم منها ،ويتم
البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدميه من خالل جلنة ي�شكلها
املدير التنفيذي لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر عن اللجنة يف هذا التظلم نهائي ًا.
ب -حتدد �آلية عمل اللجنة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،و�إجراءات تقدمي التظلم،
مبوجب قرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
تعديل االو�ضاع
املادة ()35
على كافة اجلهات احلكومية املحلية ،تعديل بياناتها مبا يتفق و�أحكام هذه الالئحة خالل �سنة
واحدة من تاريخ العمل بها.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()36
ُي�صدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة.
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